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 لملخص بالعربيةا

يهدف هذا البحث المسمى: "استدراكات اإلمام السالمي في شرح بلوغ األمل في المفردات والجمل على ابن هشام 

التي استدركها اإلمام السالمي على األنصاري في اإلعراب عن قواعد اإلعراب" إلى إبراز اإلضافات والتفاصيل 

الشريفة وكالم العرب. وقد خلصت الدراسة إلى إبراز  ديث النبويةابن هشام مستشهدا عليها باآليات القرآنية واألحا

ط المسائل إسهام اإلمام السالمي في الدراسات اللغوية السيما المستوى النحوي وباألخص النحو التعليمي الذي يبس  

لطالب العلم نظما ونثرا، كما أوصت بضرورة االلتفات للمؤلفات اللغوية العمانية والتي لها أثر كبير في رفعة 

 ورقي هذه اللغة.

 

 

Abstract 

This research, entitled: "Astdrakat Imam al-Salmi in explaining the hope in the 

vocabulary and sentences on Ibn Hisham Al-Ansari in expressing the rules of 

expression" to highlight the additions and details that Imam Salmi on Ibn Hisham, 

citing the Koranic verses and the hadith and the words of the Arabs. The study 

concluded to highlight the contribution of Imam Salmi in linguistic studies, especially 

the grammatical level, especially the educational grammar that simplifies issues for 

students of science systems and prose, and also recommended the need to pay attention 

to the Omani language literature, which has a significant impact on the upgrading of 

this language. 

 

 تمهيد

أن علماءنا تركوا لنا إرثا لغويا ومعرفيا "جد ليحجم الدور الذي قام به العمانيون في خدمة اللغة العربية ل إن المتتبع 

لهم  ، ومن العلماء األجالء الذين كانتهذا الجهد متواصال إلى يومنا هذاوال يزال  1"في وقت مبكر من تاريخ األمة

وهو علم  رحمه هللا مام نور الدين عبدهللا بن حميد السالميقصبات السبق في ميادين العلوم السيما علم النحو: اإل

ف،  كانت منظومة بلوغ األمل في شرح المفردات والجمل باكورة أعماله اللغوية بل إنتاجه وقد أشهر من أن يعر 

 العلمي كله.

                                                           
 .01م(، ص2112، 1الدور العماني في خدمة اللغة العربية، )مسقط: ذاكرة عمان، طانظر: مجموعة من الباحثين، 1
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" فلم يصدر مني  هي منظومة في تفصيل الجمل أول ما ألفه  -بلوغ االمل في المفردات والجمل -هذه المنظومة 

ضمنتها قواعد "اإلعراب عن قواعد االعراب البن هشام األنصاري  كتاب وقد نظم 2"قبله تأليف قط

ة وألف للهجرة "بإشارة من وثالثمائ خمسعام وذلك  3"ألني أخذت من ذلك األصل مسائل فنظمتهااالعراب...

  4".نق حه سنة خمس عشرة وثالثمائة وألف للهجرة شيخه راشد بن سيف اللمكي

نتها اإلعراب عن قو  عده       وقد تركت البعض من شواهدهاضم 

 5من غيره فهي بها موشحه         وزدت فيها دررا منق حه     

لكل مؤلف  وينبغي"، رام التأليف عليه أن يلتزم أمورالكن ما الذي دفع اإلمام السالمي إلى نظمها وشرحها فإن من 

: أن ال يخلو كتابه من فوائد: شرحه إن كان غامضا، أو حسن نظم وتأليف، وإسقاط حشو كتاب في فن قد سبق إليه

 ."6وتطويل

وشواهد  فقد ترك مسائل :هستسير عليها منظومتو تفرد بها في نظمه وشرحه لمنهجية التياالمام السالمي ا بي نوقد 

ا صالحة الآللئ في حسنهالنظم عند جميع ذلك وزدت على المنظوم من ذلك الكتاب مسائل تشابه لضيق "لم ينظمها 

 .ن ومائتي بيتثمان وعشريبلغت ف 7"م ومناسبة للمرامة للمقامالئم امعةوج

وهذا الشرح البسملة " عنمقدمته عند الكالم فقد أشار في  ،أن تكون منظومة مختصرة يسيرة إلى وقد سعى مؤلفها

وكان المغزى من هذا النظم إعانة الطالب على رسوخها في  8"ما قيل ترى ال يسع التطويل فلنقتصر على أيسر كما

 9".ذاكرتهم وتسهيل إدراك معانيها

 ...التأليف: إتمام الغرض الذي وضع الكتاب ألجله، من غير زيادة وال نقص، وزاد المتأخرون:  وطشرمن و

فال بد من كشف، وبمقتضى ما تدعوهم إليه الحاجة...  وينبغي أن يكون مسوقا على حسب إدراك أهل الزمان،

 وهي أصل الغاية التي سعى اإلمام السالمي إلى تحقيقها. 10".وبيان، وإيضاح، وبرهان، ينبه الذاهل، ويوقظ الغافل

                                                           
م(، 2110، 1مكتبة خزائن اآلثار، ط نورالدين عبدهللا بن حميد بن سلوم السالمي، شرح بلوغ األمل في المفردات والجمل، )سلطنة عمان، بركاء:2

 .120ص
 .12ص، المرجع نفسه3
 .222، صنفسه لمرجعامجموعة من الباحثين، انظر: 4
 .32ص ،نفسه المرجعالسالمي، 2
 .1/32(، م1441، مكتبة المثنى :بغداد، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطينيانظر: 0
 .30-32ص ،نفسه المرجع السالمي،7
 .24، صنفسه المرجع2
 .34ص ،نفسه المرجع4

 .1/32، نفسه المرجعحاجي خليفة، انظر: 11
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 – كما سماه –سالمي في شرح بلوغ األمل عن األصل وقد قام الباحث في هذه الدراسة بعرض ما انفرد به اإلمام ال

ا وهو اإلعراب عن قواعد اإلعراب لننظر كيف عالج اإلمام السالمي هذه المسائل؟ وقد أعرض الباحث صفحا عم  

 12.وعما طرحه ابن هشام في األصل من أبواب وفصول وأبحاث11،نقله الناظم عن شرح األصل لألزهري

 وقد جاءت المنظومة في أربعة أبواب وهي: 

 الباب األول: في شرح الجملة وأقسامها وأحكامها.

 الباب الثاني: في شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور.

 الباب الثالث: في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب.

 الباب الرابع: في اإلشارات إلى عبارات منقحة.

ي في شرح بلوغ وإليه نحا اإلمام السالم 13،د اإلعراب"عاإلعراب عن قواام في كتابه: "ين ما فعله ابن هشوهذا ع

 وانتهج في أغلب فصوله ومباحثه هذا الترتيب .مام السالمي على هذا الترتيب وقد حافظ اإل األمل

 : ه وشرحهاما أضافه اإلمام السالمي في منظومت أما

على إعراب الجمل ركز ابن هشام في األصل: اإلعراب على قواعد اإلعراب ما زاده اإلمام السالمي على األصل:  .1

أما اإلمام السالمي فكانت منظومته وشرحها في المفردات والجمل وقد قام اإلمام السالمي بزيادات على األصل 

 وهذا ما زاده على األصل:

"ليتوصل به إلى علم  وبيان أهمية النحو وفس ر أهميته بعد الحمد والثناء شرع في تعريف علم النحو لغة واصطالحا -أ

 14".العلوم كلها كان النحو أب   اهو أعلى منه قدرا... لذ

أن يتعلق بحثه عن التفريق بين قسمي علم النحو فيما يتعلق بالمفردات وما يتعلق بالجمل وأشباه الجمل "إما  -ب

ل الحديث 15،ما أن يتعلق بجملها"مفردات الكلم وإ سيجمع بين فالكتاب  ؛في أشباه الجمل وتعلقها بالجملة "ثم فص 

 إعراب الجمل وأشباهها كالجار والمجرور والظرف وبين إعراب الكلمات كإعراب الفعل ونائب الفاعل.

                                                           
 م(.2110، 1، )دمشق: مؤسسة الرسالة، طموصل الطالب إلى قواعد اإلعرابانظر: خالد بن عبدهللا األزهري، 11
 م(.2112، 1، )دمشق: تموز للطباعة والنشر والتوزيع، طاإلعراب عن قواعد اإلعراب، دراسة في الكتاب وشروحهانظر: حسين جليل علوان، 12
 م(.1421، 1، تحقيق علي فودة نيل. )الرياض: عمادة شئون المكتبات، طاإلعراب عن قواعد اإلعرابابن هشام األنصاري، 13
 .124ص، المرجع نفسه، الِقنَّوجيانظر: و .32، صالمرجع نفسهالسالمي، 14
 .33ص نفسه، المرجع السالمي،12
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ليس جمعا وال مثنى وفي باب العل م ما عدا المركب تركيب  التفريق بين المفرد عند النحاة وهو في باب اإلعراب ما -ج

والوصف مزج أو إسناد وفي باب النداء وال النافية للجنس ما لم يكن مضافا وال شيبها به وفي باب الخبر إضافة أو 

 16.والحال والصلة على غير المركب تركيب إسناد

جلفاً( كما أضاف أشرقن دع مجموعة في ) :فيف المفروق الذي يتبقى منه حرف في األمر وهي عشرة أفعاللال  -د

 17.إذا سبقها ساكن صحيح جاز تخفيفها وهي بمعنى أوِعْد وقد زاد ما ألغزه النحاة في هذا أيضا: في هذا المعنى

الجملة التي تتبع المفرد في ثالثة التي لها محل من اإلعراب وقال: "إضافة الجملة التي تتبع المفرد في الجمل  -هـ

أما الباب الثاني  18؛عطف على منطلق"؛ فجملة وأبوه ذاهب الحرف نحو: زيد منطلق وأبوه ذاهبأبواب: العطف ب

حتى تنزل علينا كتابا نقرؤهفهو النعت: "ففي اآلية 
أما الباب  20؛جملة نقرؤه نعت لـ كتابا" [93]اإلسراء 19

ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من  :د استشهد باآلية في قوله تعالىالبدل وق فهو:الثالث الذي يراه اإلمام السالمي 

بدل من   إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليمفأعرب جملة  [43]فصلت ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليمقبلك إن 

ل إتيان الجملة على هذا النحو. 21،ما الثانية  ثم فص 

في أثناء ذْكر و ،: في أثناء تتبع الجمل التي ال محل لها من اإلعرابالتفريق بين الجملة االعتراضية والجملة الحالية -و

عن د االعتراضية انفرمام السالمي التفريق بين االعتراضية والحالية فتطرق إلى ا، آثر اإلاالعتراضيةالجملة 

وقد أورد شواهد 22بأمور هي: "أحدها: أنها تكون إنشائية إما أمرا وإما تنزيها وثانيها: داللة االستقبال"الحالية 

 عليها ستضاف في الشواهد بإذن هللا.

عد النكرات المضافة أو المسبوقة بنفي أو بنهي أو استفهام فإنها تعامل كالواقعة بعد النكرة زيادة الجمل التي تقع ب -ز

 23.الموصوفة في جواز الوصفية والحالية مثاله: جاءني غالم امرأة يطلب العلم

 .الجملة الخبرية متوقفة على أربعة قيود: صحة االستغناء عنها وعدم طلب العامل وعدم المانع ووجود المقتضي -ح

  24.وما يمنع الوجهين ع الوصفية وما يمنع الحاليةوالمانع أربعة أنواع: منها ما يمن

                                                           
 .37-30ص، المرجع نفسه10
 .24، صنفسه المرجع السالمي،انظر: 17
 .24ص المرجع نفسه،12
 .41ص نفسه، المرجع14
 .41ص نفسه، المرجع21
 .24ص نفسه، المرجع21
 .02ص نفسه، المرجعانظر: 22
 . 04ص نفسه، المرجعانظر: 23
 .71-04ص نفسه، المرجعالسالمي، انظر: 24
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اختالف العلماء في جواز تعلق الجار والمجرور بالحرف المعنوي على ثالثة أقوال: الجواز مطلقا والمنع مطلقا  -ط

الم متعلقة لوهو االمتناع إال عندما ينوب الجار عن الفعل في قولك: يالزيد فاالفتح وأورد قوال ألبي علي وأبي 

  25.بالنيابة عن أستغيث

 من حروف الجر التي ال تتعلق بشيء:   -ي

 26".وإنما جر به ليعلم بين فعليته وحرفيتهحرف االستثناء: حاشا وخال وعدا "أ -

وقد دلت في األول في صدر الكالم  والثاني مبتدأفي األول مفعول به رب نحو رب رجل لقيت أو لقيته فرب  -

 27.إلفادة التعليل والتكثير ال للتعدية على مذهب الرماني وابن طاهر

قد تكاثر الكالم على إن  أنها للتوكيد حتى ال يكاد يوجد لها معنى ثة أوجه: الكلمة الثامنة: إن  "مما جاء على ثال  -ك

" ويؤتى وثانيها للتحسين وثالثها للتنبيهوقد نقل ألبي السعادات هذه المعاني من غير تمثيل أوالها للتأكيد 28غيره"

 29".بهن إذا لم يكن مقام تردد وال إنكار

إضافة باب ذكر ما يقال في الحرف الزائد في القرآن كمثل لفظة ما والباء وِمن "فقل في حق مثل هذه الحروف إنها  -ل

لق عليه أنه زائد تأدبا ألن الزائد هو الحرف حويين المتقدمين.. ال ينبغي أن تطا يقوله الكثير من النصلة للكالم كم

  .وساق آراء أخرى سيعرج عليها الباحث في آراء النحاة 30"،المهمل

 

وقد وردت بعض المسائل في شرح بلوغ األمل في المفردات والجمل مجملة أو مفصلِّة تفصيل بعض المسائل:  .2

 لألصل البن هشام لكن زاد عليها اإلمام السالمي بعض التفصيل فأضفته تحت هذا البند:

ية بمعنى عالمة التي تضاف إلى الجملة الفعلية ثمان خصال ذكر األصل منها خمسة: آجملة المضاف إليه تضاف ل -أ

  31.وكذلك إذ في قولهم: اذهب بذي تعلم وكذلك بعد لدن وبعد ريث وبعد قول وقائل

 [139]النساء إن العزة هلل جميعامن الجمل التي ال محل لها من اإلعراب: ذكر في الجملة المستأنفة قوله تعالى   -ب

وحكم الوقف في القرآن عامة  وال يحزنك قولهمووضح المسألة خشية االلتباس وبين حكم الوقف على التي قبلها 

ئناف تاه االسوهذا ما سم   32".م الخليلي عدم الوجوبوأثر هذا الوقف في المعنى " وحكى شيخي أن مذهب اإلما

أما االستئناف النحوي فهو عين ما ذكره ابن هشام في األصل لكن الباحث وجد هذا التفصيل عند األمام  ؛البياني

 السالمي في شرحه ولم يجده في اإلعراب عن قواعد اإلعراب. 

                                                           
 .72ص نفسه، المرجعانظر: 22
 .77ص نفسه، المرجعانظر: 20
 .77ص نفسه، المرجعانظر: 27
 .42ص نفسه، المرجع22
 .42ص نفسه، المرجع24
 .131-124ص نفسه، المرجع31
 .21-44ص نفسه، المرجعانظر: السالمي، 31
 .22ص نفسه، المرجعشيخي في هذا الموضع: الشيخ راشد بن سيف اللمكي، واإلمام الخليلي يقصد به المحقق سعيد بن خلفان الخليلي. 32
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فاحترزت بالخبرية عن " خشية االلتباس حتى ال يقع القارئ في الخلط بينهما التفريق بين اإلنشائية والخبرية -ج

بالتي لم يطلبها كذلك  يصح االستغناء عنها عن الواقعة خبرا لمبتدأ وعن المحكية بالقول وكذلك اإلنشائية .. و

  33.العامل لزوما عن الواقعة صلة للموصول" وأتى بجملة على كل نوع مما ذكر

 :التي ال تتعلق بشيء أورد شروطا في عمل لوال إذا وليها ضمير بعده ضمير في مثل قوله تعالى في حروف الجر  -د

لوال أنتم لكنا مؤمنين أحدها أن يكونا منفصلين أو يكونا مشتركين في اإلعراب أو يجتمعا  [31]سبأ "

 34.لضرورة"

 .وكذا القول في كال35قول بأنها أصلية وقيل بزيادتها وقيل بأنها ألف تأنيث بدليل إمالتها :الخالف في ألف بلى -هـ

  36.قوالن

إضافتها للجملة الفعلية البد أن يكون مشروطا بعدم إضافتها  إضافة إذ إلى الجملتين االسمية والفعلية لكن   -و

 37.للمستقبل

بما قبله وتكون صورته مثل عطف البعض على الكل  ط في المعطوف بحتى: أن يصلح استثناؤه على االتصالاشتر -ز

ومث ل لذلك: مات الناس حتى األنبياء فهناك عالقة بين الناس واألنبياء وهي البعض من الكل فالعطف بحتى البد أن 

 وقد استشهد اإلمام السالمي على هذا في شرحه.  38يكون على هذا النمط

مواضع إْن الزائدة للتوكيد وتأتي في أربعة مواضع وهي: بعد لما التوقيتية وبعد إذا وبين فعل القسم ولو إذا كان  -خ

 .بند التاليوسترد الشواهد على كل موضع في ال 39الفعل مذكورا ورابعها بين فعل القسم ولو في حالة حذف الفعل

: أن تكون مخففة من الثقيلة " وذلك بعد -ط ها إال ضميرا محذوفا إال فعل دل على اليقين وال يكون اسم من أوجه أن 

 وسيأتي الخالف بين النحاة في عرض آراء النحاة. 40"، ضمير الشأن على مذهب ابن الحاجب..

وذكر  بين أْن وفعلها، ثم ذكر اختالف النحاة في الفاصل إما أن تكون اسمية أو فعلية ألنْ  االجملة الواقعة خبر  -ي

مضارع ولو وال ولم والسين لل في هذا ثالثة أشياء تفصل أْن عن الفعل وهي: قد للماضي، ولناإلمام السالمي 

 للماضي والمضارع.

ئناف وواو الحال وذلك من ثالثة وجوه: أوال: أن الحالية يؤتى بها إذا كان الكالم مستأنفا، تالتفريق بين واو االس -ك

االسمية والفعلية التي فعلها ماض ومضارع أما الحالية فال تدخل على الماضي إال إذا  ثانيا: االستئنافية تدخل على

  41.كانت مقرونة بقد وتدخل على المضارع إذا قدر لها مبتدأ فقط، ثالثا: الجملة الحالية تأتي على تقدير إذ

                                                           
 .07ص نفسه، المرجع33
 .77ص نفسه، المرجعانظر: 34
 .72ص نفسه، المرجعانظر: 32
 .22ص نفسه، المرجعانظر: 30
 .27ص نفسه، المرجعانظر: 37
 .41-41ص نفسه، المرجعانظر: 32
 .111-44ص نفسه، المرجع34
 .111ص نفسه، المرجع41
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مام السالمي هنا إلثبات بها اإلتأكيد والتأبيد وقد استدل في إعراب بعض المفردات ذكر في إعراب لن أنها تفيد ال -ل

  42.عقدي وهو النفي المؤبد للرؤية

إفادة الفاء معان أخرى غير الترتيب والتعقيب مثل السببية فلو جاءت جملة خبرية وبعدها طلبية لم يصح وفي    -م

 43.هذه القضية خالف بين النحاة والبيانيين سأذكره في موضعه

ل إطالق الفاء الواقعة جوابا للشرط " ألن الجواب إنما هو كذلك الفاء التي تقع رابطة لجواب للشر  -ن ط ولم يفض 

 44".الجملة التي بعد الفاء بأسرها ال الفاء وحدها

عند إضافة كلمة إلى الظرف مثل جلست أمام زيد ال يقال مجرور بالظرف إنما يقال مجرور بالمضاف "إذ لم يكن  -س

 45".فالظرفية ال تأثير عليها في جر المضاف إليه المضاف جارا له لكونه ظرفا فقط لكن لكونه مضافا

 

وردت اختالفات ألهل اللغة والعلماء في بعض المسائل التي ناقشها اإلمام السالمي في شرحه عرض آراء النحاة:  .3

من العلماء الذين اعتمدهم اإلمام السالمي في شرحه اإلمام الزمخشري والشريف الرضي وابن السراج للمنظومة و

والفراء سيبويه وابن جني والفارسي وابن مالك والخليل والكسائي واألخفش والجوهري وأبا عبيدة وابن درستويه. 

ومنهم الكوفي؛ وقد ساق اإلمام السالمي  ولو أمعنا النظر في هؤالء لوجدنا أنهم مختلفو المشارب فمنهم البصري

آراء علماء المدرسة البصرية وكذلك المدرسة الكوفية دون ميل إلى أي المدرستين وسأعرض آراء هؤالء الجهابذ 

 تمحيص هذه اآلراء:في استعراض آلرائهم دون الولوج إلى 

الزمخشري إلى أن الكالم والجملة مترادفان العالقة بين الكالم والجملة واشتراط حصول الفائدة للسامع فقد ذهب  -أ

 46.أما الرضي فذهب أن جملة جواب الشرط جملة

ا الوجودية اسم عند ابن السراج والفارسي وابن جني فهي عندهم ظرف بمعنى حين وعند ابن مالك بمعنى   -ب معنى لم 

ق بين معنى إذا إذا كان  الفعلية ومع الماضي تختص بالجملتين فهي تختص بالجملة  مع المضارعإذا أما سيبويه ففر 

 االسمية والفعلية.

إذا وقع فعل مرفوع جوابا للشرط نحو: إن قام زيد أقوم فذهب سيبويه إلى أن جملته ال محل لها من اإلعراب ورده  -ج

شيء وإن  الجواب بنفسه من غير تقدير المبرد وذهب الكوفيون إلى تقدير مبتدأ محذوف "فأنا أقوم" وقال آخرون:

  47.لم يجزم

                                                                                                                                                                                            
 .112ص نفسه، المرجعالسالمي، انظر: 41
 .124ص نفسه، المرجعانظر: 42
 .112-114ص نفسه، المرجعانظر: 43
 .122ص نفسه، المرجعانظر: 44
 .133ص نفسه، المرجع42
 .42ص نفسه، المرجعالسالمي، انظر: 40
 .22ص نفسه، المرجع47
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استدل بقول اإلمام الخليلي في شرح مقاليد التصريف بكلمة عوض بفتح أوله وسكون ثانيه وتثليث آخره على كأين  -د

 48.وأمس وحيث في كونها مبنية على الحركات الثالث

ْل قال الزمخشري وابن مالك وجماعة إنها بمعنى: صدقت أيها القائل أما ابن هشام في  -د المغني في معنى كلمة أ ج 

وعن األخفش إنها بعد الخبر أحسن من نعم ونعم بعد االستفهام أفضل  ومنع مجيئها بعد االستفهام فهي بمعنى نعم

  49.منها

ا : حرف استثناء واستشهد األصل بقوله تعالى: -هـ ا عليها حافظ من أوجه لم  وقد منع الجوهري ذلك  إن كل نفس لم 

 50.عبيدةوالكسائي والفراء وأبويل وسيبويه وسبقه إلى ذلك الخل

اختلف الكوفيون والبصريون في إعراب قد فذهب الكوفيون إلى رفعها على االبتداء وقال البصريون مبنية على  -و

 51.السكون لشبهها بالحرف

تقدير ما عند سيبويه شيء وعند األخفش موصولة أو نكرة موصوفة وعند الفراء وابن  اجملة: ما أحسن زيد -ز

 52.استفهامية درستويه

للسببية وال يصح للعطف لعدم جواز عطف الجملة  [2]الكوثرفصل لربك وانحر الفاء الواقعة في قوله تعالى: -ح

الطلبية على الخبرية عند جمهور النحاة وعند سيبويه جواز الطلب على الخبر أما البيانيون فمنعوا ذلك لتنافي 

 53.الخبر واإلنشاء

 

بعض المسائل تحتاج إلى زيادة بيان وقد استشهد اإلمام  أو الحديث الشريف أو الشعر:القرآن الكريم االستشهاد ب .4

السالمي باآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة واألبيات الشعرية ليبرز أصل هذه المسألة في الدرس النحوي 

يات إلى قائلها وإكمال ناقصها وهذه وقد قام الباحث بتخريج اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة ونسبة األب

 الشواهد التي استعملها في شرحه: 

)  جوازا والشاهد على المثبت ة الفعلية التي فعلها متصرف مثبت أو منفيية بمعنى عالمة إلى الجملإضافة آ -أ

 ية يقدمون الخيل شعثا بآ:         األعشى(

 .54واآلية: العالمة. كأن  على سنابكها مداما  البيت لألعشى وهذا عجزه: 

                                                           
 .23ص نفسه، المرجعانظر: 42
 .22ص نفسه، المرجعانظر: 44
 .24ص نفسه، المرجعانظر: 21
 .111ص نفسه، المرجعانظر: 21
 .117ص نفسه، المرجعانظر: 22
 .122-271ص نفسه، المرجعانظر: 23

 .21ص نفسه، المرجعالسالمي، انظر:  .3/24 نفسه، المرجعشراب، 24
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  : قول الشاعر )عمرو بن شأس األسدي( والشاهد على المنفي

 بآية ما كانوا ضعافا وال عزال

 55.ألكني إلى قومي الس الم رسالة صدره هو:      

 : )مجهول القائل( قول الشاعر تستعمل لدن البتداء الغاية مطلقا وإضافتها إلى الجملة جوازا ومن ذلك -ب

 56لزمنا لدن سألتمونا وفاءكم      فال يُك منكم للخالف جنوح

 تضاف ريث إلى الجملة جوازا من ذلك قول الشاعر) مجهول القائل(:  -ج

 57من العرصات المذكرات عهودا      خليلي  رفقا ريث أقضي لبانة 

 وكذلك تضاف قول وقائل إلى الجملة جوازا ومنه قول الشاعر) مجهول القائل(:

جال ينهض منا  ولُ ق   ب انا        يا للر   58مسرعين الكهول والش 

 (:  وقول الشاعر )مجهول القائل

 59حتى مللت وملني عوادي       فأجبت قائل كيف أنت بصالح

في الجمل التي لها محل من اإلعراب جملة جواب الشرط الواقعة بعد الفاء وهذه الفاء قد تكون مضمرة والشاهد  -س

 عليه:        من يفعل الحسنات هللا يشكرها   

     والتقدير فاهلل يشكرها. والبيت منسوب لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، ونسب إلى كعب بن مالك وعجزه:  

 60.عند هللا مثالن والشر  بالشر  

واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين جملة البدل من ذلك قوله تعالى  من الجمل التي تتبع المفرد -هـ

فجملة أمدكم الثانية بدل من أمدكم األولى لتفصيلها لنعم هللا تعالى ومنه قول  [133]الشعراءوجنات وعيون

 الشاعر) مجهول القائل(: 

 ارحل ال تقيمن عندنا أقول له

ر  والجهر مسلما               وعجزه:     وإال  فكن في الس 

 61.فجملة ال تقيمن  بدل من ارحل

                                                           
 .21ص نفسه، المرجعانظر: السالمي،  .2/370 نفسه، المرجعشراب، 22

 .1/227 نفسه، المرجع شراب، .32ص نفسه، المرجعالسالمي، 20
 .1/310 نفسه، المرجعشراب، . 23ص نفسه، المرجعانظر: 27
 .3/244 نفسه، المرجعشراب، 22
دار السالم للطباعة  :القاهرة، )المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ،محمود بن أحمد بن موسى العيني .32ص ،نفسه المرجعالسالمي، 24

 .4/2113(، م2111 ،1ط، والنشر والتوزيع والترجمة
 .3/221 نفسه، المرجعشراب، 01
 .1/321،نفسه المرجعشراب،  .24ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 01
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وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا شاهد من القرآن وكذلك من الشعر مث ل على حكم الوقف ب -هـ

وسمى االستئناف في هذه اآلية استئنافا بيانيا إذ قدره: ماذا  [25]الذاريات عليه فقالوا سالما قال سالم قوم منكرون

  :قول الشاعر )لم يعرف قائله( ومثله قال لهم؟"

 زعم العواذل أنني في غمرة     صدقوا ولكن غمرتي ال تنجلي

  62.فكأنه على جواب سؤال: قيل له صدقوا أم كذبوا؟ فأجاب: صدقوا

ويكون حرفيا وفي كلتا الحالتين ال محل له من اإلعراب لكن المحل في االسمي صلة الموصول يكون اسميا  -و

 :وقوله تعالى [21]يوسف وقال الذي اشتراه من مصر ده دون صلته من ذلك قوله تعالى:للموصول وح

لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بنصب أي. [96]مريم 

 فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا         وقول الشاعر:  

ا كرام موسرون لقيتهم. لمنظور بن سحيم الفقعسي  وقول اآلخر :.63وصدره: فإم 

 نحن الذون صبحوا الصباحا

 .64يوم الن خيل غارة ملحاحا. ولم تتحقق نسبته لشاعر معين : وعجزه

 هم الالؤون فك وا الغل  عن ي           وقول اآلخر:     

 البيت ألحد الهذليين.     وعجزه:    بمرو الشاهجان وهم جناحي.  

مثل قول الشاعر جويرية بن  من الجمل التي ال محل لها من اإلعراب: الجملة االعتراضية فتقع بين الفعل وفاعله -و

  :زيد

 65وقد أدركتني والحوادث جمة    أسنة قوم ال ضعاف وال عزل

 ربع الظ اعنينا ومثله) مجهول القائل(: شجاك أظن  

 66.وعجزه: ولم تعبأ بعذل العاذلينا

 وتقع بين فعل ومفعوله وذلك مثل قول الشاعر )من أرجوزة ألبي النجم العجلي(:

با والش مأل  67وبد لت والدهر ذو تبد ل       هيفا دبورا بالص 

 :: )إبراهيم ابن هرمة(كقول الشاعر وتقع بين المبتدأ والخبر

 68ضن ت بشيء ما كان يرزؤها        -يكلؤها وهللا  -إن  سليمى 

                                                           
 .2/312،نفسه المرجعشراب،  .20ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 02
 .3/341،نفسه المرجعشراب،  .22ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 03
 .1/222،نفسه المرجعشراب، 04
 .2/244،نفسه المرجعشراب، 02
 .3/234،نفسه المرجعشراب، 00
 .2/312،نفسه المرجعشراب، 07
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 وكقول الفرزدق في قصيدة مدح بها بالل بن أبي بردة:  

 69أزورها -وإن شطت نواها - لعلي     وإني لرام نظرة قبل التي    

وبين الحرف  [24]البقرةفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وتقع بين فعل الشرط والجزاء كقوله تعالى:

اج:  وتوكيده كقول رؤبة بن العج 

 70وهل ينفع شيئا ليت         ليت شبابا بوع فاشتريت -ليت 

 71:  أخالد قد وهللا أوطئت عشوة)مجهول القائل( وبين قد والفعل كقول

 وبين حرف النفي ومنفيه كقول الشاعر )مجهول القائل(: 

 فال، وأبي دهماء، زالت عزيزة

ند قادح وعجزه: على قومها  72.ما فت ل الز 

وفصاله  ،حملته أمه وهنا على وهن -ووصينا اإلنسان بوالديه  من جملة نحو قوله تعالى: يجوز االعتراض بأكثر -ز

 73.[14]لقمان أن اشكر لي - في عامين

 :تكون الجملة االعتراضية -ح

أن يؤتى أحد مثل ما  - قل إن الهدى هدى هللا - وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم نشائية فعلها أمر مثل قوله تعالى:إ -

ولهم ما  –سبحانه  –ويجعلون هلل البنات  أو تنزيها كقوله تعالى: [73]آل عمرانأوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم

 :-شاهد سابق -أو دعاء كقول الشاعر)إبراهيم ابن هرمة( [75]النحليشتهون

 ضن ت بشيء ما كان يرزؤها        - وهللا يكلؤها -إن  سليمى 

 أو قسم كقول الشاعر الراجز رؤبة بن العجاج: 

 74إن ي وأسطار سطرن سطرا        لقائل يا نصر نصرا نصرا

 [24]البقرةفاتقوا النار -ولن تفعلوا  -فإن لم تفعلوا كقوله تعالى  يكون فيها دليل االستقبال: -

قصيدة هجا بها قوما من غير إساءة إليه، فلما ظهر له ذلك ندم، وحلف أال  فيوقول الشاعر زهير بن أبي سلمى، 

 يهجو أهل بيت أبدا، وهو يهزأ بالقوم ويتوعدهم ويريد:

 75أقوم آل حصن أم نساء        - أدري وسوف إخال - وما أدري

 
                                                                                                                                                                                            

 .1/77،نفسه المرجعشراب، 02
 .1/401،نفسه المرجع04
 .1/212،نفسه المرجع71
 .2/134،نفسه المرجع71
 .01، صالمرجع نفسهالسالمي، انظر: . 1/227،نفسه المرجع72
 .01، صالمرجع نفسهانظر:  73
 .1/413 ،نفسه المرجع شراب،74
 .1/77 ،نفسه المرجعانظر: 72
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 نحو قول الشاعر) مجهول القائل(: مقترنة بالفاء -

 76أن سوف يأتي كل  ما قدرا        -فعلم المرء ينفعه  -واعلم 

 مقترنة بالواو إذا صدر بمضارع كقول المتنبي: -

 ميتا قبيل أفقدها دُ أوج        -واحسبني  –يا حاديا عيرها 

دها قفا قليال بها علي  فال                أقل من نظرة أزو 
77 

 : الجملة التفسيرية ومنه قول لبيد:لجمل التي ال محل لها من اإلعرابمن ا -ط

 سئمت من الحياة وطولها        وسؤال هذا الناس كيف لبيد ولقد

 وقول عمرو بن العاص:

 78ولوالي كنت كمثل النساء     تعاف الخروج من المنزل

قول  :ه على المقترن بأي التفسيريةقد تأتي الجملة التفسيرية مقترنة بأحرف التفسير وقد تأتي خالية منها ومثال -ي

 79:) مجهول القائل( الشاعر

 وترمينني بالط رف أي: أنت مذنب       وتقلينني لكن  إياك ال أقلي

 80. [37]هود وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا :مقترنة بأن التفسيرية قوله تعالىالومثال 

بأل يجوز أن تحتمل الحالية والخبرية إذا كان معمولها يشم فيه رائحة التنكير والتعريف كالمقترن خبرية الالجملة  -ك

وآية لهم الليل نسلخ منه  الجنسية أو يكون نكرة موصوفة فمثال المعرف بأل الجنسية: قوله تعالى:

 81نسبه األصمعي إلى شمر بن عمر الحنفي(.وقول الشاعر) [37]يسالنهار

 ولقد أمر  على اللئيم يسب ني          فمضيت ثمت قلت ال يعنيني

 .[50]األنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه تعالى:ومثال الواقعة نكرة موصوفة قوله 

 أحكام االمتناع في الجملة الخبرية: -ك

 شيئا وهو خير لكموعسى أن تكرهوا  وجود الواو مثل قوله تعالى:بسبب امتناع الوصفية بعد جوازها  -

وقوله تعالى: ،[216]البقرة أو كالذي مر  على قرية وهي خاوية على عروشها [259البقرة]  (وقول الشاعر

 لقيس بن ذريح(:  

 مضى زمن والناس يستشفعون بي

 82وعجزه:      فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع

                                                           
 .1/410 ،نفسه المرجع70
 .03-02ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 77
 .03ص ،نفسه المرجعانظر: 72
  .2/244 ،نفسه المرجعشراب، 74
 .04ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 21
 .120(، صم1443، 7ط، دار المعارف :مصر)، األصمعيات ،عبد الملك بن قريب األصمعي21
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]  إني ذاهب إلى ربي سيهدين امتناع الحالية بعد جوازها بسبب داللة االستقبال: نحو قول هللا تعالى: -

 إلى قول القائل بأنها حالية.فجملة سيهدين مستأنفة لداللة االستقبال وال يلتفت  [62الشعراء

وحفظا من كل شيطان مارد . ال  :امتناع الحالية والوصفية فيتعين االستئناف بسبب فساد المعنى نحو قوله تعالى -

عون حالية وال وصفية لفساد المعنى. [7]الصافاتيسمعون إلى المأل األعلى م   فال يصح أن تكون جملة ال يس 

وما أهلكنا من قرية إال ولها كتاب  بسبب دخول إال نحو قوله تعالى: بعد جوازهما الحالية أو الوصفيةامتناع  -

 83.منعا الوصفيةفدخول الواو وإال فجملة ولها كتاب حالية ل [4]الحجرمعلوم

ال يصح أن  وكل شيء فعلوه في الزبر في قوله تعالى: فجملة فعلوه تضيات الحال: أوال: وجود العامل:من مق -ل

سرائيليات واألخفش في البقاء المنع أما أبو علي في اإل ولم ير الزمخشري وأبو" .حاال بسبب انعدام العامل تكون

  84.فقد صرحا بالمنع" حكاه ابن عقيل في شرح الخالصة المسائل

تكون  نصفة وال تصح أ [68]األنفال لوال كتاب من هللا سبق ثانيا: عدم دخول لوال فجملة سبق في قوله تعالى:

 حاال لدخول لوال.

  85. ثالثا: وجود الرابط وهو الواو وقد سبق الحديث عن هذا الشرط

عمة متعلقة بما نفب [2]القلمما أنت بنعمة ربك بمجنون بالحرف المعنوي نحو قوله تعالى:يتعلق الجار والمجرور   -م

الصمعاء مساور بن هند العبسي، وهو شاعر ) أبي وال يتعلق بالفعل خوفا من فساد المعنى كقول الشاعرالنافية 

 86:مخضرم(

ما ل ى كرسي ه ُمعمَّ يحسبه الجاهل ما لم يْعل ما       شيخا ع 
87 

 .88ففي قوله: "ما لم يعلما" حيث أكده بنون التأكيد بعد مضي لم الجازمة النافية، وهذا نادر

 من جملة حروف الجر التي ال تتعلق بشيء:  -ن

ما جاءنا من و [45]النساء وكفى باهلل وليا وكفى باهلل وكيال مثاله قول هللا تعالى: الحرف الزائد كالباء ومن -

 .[3]الملك ترى في خلق الرحمن من تفاوت ماو  بشير

 : ) لم يجد الباحث نسبته(يتعلق الظرف بما يشابه الفعل مثل قول الشاعر -س

 لساني سكر عند المقال        وبأسي علقم عند الفعال

 

                                                                                                                                                                                            
 .2/24 ،نفسه المرجعشراب، 22
 .71-04ص ،نفسه المرجعالسالمي،  23
دار : القاهرة، )محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق، عقيل على ألفية ابن مالكشرح ابن  ، ابن عقيل عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني24

 .2/201(، م1421، 21ط ،التراث
 .71ص ،نفسه المرجعالسالمي، 22
 .3/24 ،نفسه المرجعشراب، 20
 .70ص ،نفسه المرجع ،السالميانظر: 27
 .4/1212 ،نفسه المرجععيني، ال22
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 بالحرف المعنوي كقول الشاعر )كعب بن زهير(:  كذلك ويتعلق

 89وما سعاد غداة البين إذ رحلوا         إال أغن  غضيض الطرف مكحول

عن أبي موسى األشعري قال: شذوذا فالمقرونة بالنفي من مثل "غير مقترنة بالنفي مقترنة بالنفي و تأتي قط -ع

خشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد ا ي، فقام مسرع-يه وسلمصلى هللا عل-من رسول هللاَّ ى زخسفت الشمس عل

 90طُّ".رأيته يفعله في صالة قا ركوع وسجود مو قيامو فصل ى بأطول صالة

 91."توضأ ثالثًا ق طُّ  :"قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال:"أما غير المقترنة بالنفي فشاهده 

 وقد تخرج عن الشرطية فال تحتاج إلى جواب [1]النجم والنجم إذا هوى تأتي إذا للحال وذلك في قوله تعالى:  -ف

 92. [37]الشورى وإذا ما غضبوا هم يغفرون كقوله تعالى:

:  -ظ  في أوجه إن 

وال تخاطبني في الذين ظلموا إنهم  إذا كان المقام مقام تردد وإنكار فهي للتوكيد واستشهد بقول هللا تعالى: -

 . إنا إليكم مرسلون  وقوله:  مغرقون

لم يجد )وقول الشاعر [61]الشعراء  إنا لمدركون :إذا كانت محكية بالقول فهي للتنبيه ومثله قول هللا تعالى -

  : منبها على غدر النساء ومكرهن الباحث نسبته إلى قائله(

 إن النساء وإن يظهرن مرحمة         لم يخل من غدرهن الدهر إنسان

 إن هللا غفور رحيم"." بالجملة االسمية فتنصب األول وترفع الثاني كقوله تعالى:وتأتي مختصة  -

 كقول الشاعر)عمر بن أبي ربيعة(:فاألول: وتنصب الجزأين وترفعهما  -

 93نا أسداإذا اسود  جنح الليل فلتأت ولتكن             خطاك خفافا إن  حراس  

 94.الناس عذابا يوم القيامة المصورون" شد  أ من والثاني: قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" إن

(. وهو كثر زيادة ما الحجازية بعد إِْن وتكفها عن العمل كما في قول الشاعرت -ص :)فروة بن مسيك المرادي 

 صحابي  أسلم عام الفتح:

 وما إْن ِطبُّنا ُجْبن ولكن          منايانا ودولة آخرينا

                                                           
 .21-21ص ،نفسه المرجعانظر: السالمي، 24
 .2/022(، دار إحياء التراث العربي :بيروت، )محمد فؤاد عبد الباقي ، تحقيقالمسند الصحيح ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري41

 .24ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، :الرياض) ،محمد صبحي بن حسن حالق تحقيق ،مختصر سنن أبي داود ،الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري41

 .74ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: . 1/21، (م2111، 1ط
 .20ص ،نفسه المرجعالسالمي، 42
 .1/314 ،نفسه المرجعشراب، 43
 .40ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر:  .4714، رقم الحديث: 2/401 ،نفسه المرجعالنسائي، 44
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 تأتي أْن زائدة للتوكيد في أربعة مواضع:  -ق

ا ا - ا  لتوقيتية كما في قوله تعالى:بعد لم  ا  وقوله: [96]يوسف أْن جاء البشير ولم   جاءت رسلنا لوطاأْن ولم 

 . [33]العنكبوت

 بعد إذا كقول الشاعر الجاهلي)أوس بن حجر(:  -

ة الماء   95غامرفأمهله حتى إذا أن كأن ه      ُمعاطي يد من لج 

 )المسيب بن علس( يخاطب بني عامر بن ذهل بن ثعلبة:كقول الشاعركان الفعل مذكورا  بين فعل القسم ولو -

ر  مظلم  96فأقسم أن لو التقينا وأنتم        لكان لكم يوم من الش 

 أو محذوفا كقول الشاعر)مجهول القائل(: 

ا         وما بالحر  أنت وال   97العتيقأما وهللا أْن لو كنت حر 

 بين الكاف ومجرورها شذوذا كقول الشاعر)باعث بن صريم اليشكري(:  -

لم م         كأن ظبية تعطو إلى وارق الس   98ويوما توافينا بوجه مقس 

 أن ال إله إال هو الجملة االسمية التي تكون خبرا أل ْن إذا قصد النفي فيها فصل بينهما بفاصل كقوله تعالى: -ر

وأن ليس  عند سيبويه. أما الفعلية فإذا كان فعلها غير متصرف فال تحتاج إلى فاصل كقوله تعالى: [87]األنبياء

وكذلك المتصرف  [185]األعراف يكون قد اقترب أجلهم عسى أنْ  وأنْ  وقوله: [39]النجم لإلنسان إال ما سعى

ِضب  هللا  الدعائي ال يحتاج إلى فاصل كقوله تعالى: وإن كان  99،في قراءة نافع [9]النور اعليهوالخامسة أن غ 

 غير متصرف فالمختار فيه الفصل والفاصل ثالثة أشياء: 

 [3]القيامة أيحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه  ما يفصل به المضارع فقط نحو: لن ولم والسين كقوله تعالى: -

علم أن سيكوُن  وقوله: [7]البلد أيحسب أن لم يره أحد  وقوله: [5]البلدأيحسب أن لن يقدر عليه أحد" وقوله:

 (: 101وقول الشاعر) غير منسوب100في قراءة لم يجدها الباحث [20]المزمل منكم مرضى

 واعلم فعلم المرء ينفعه           أن سوف يأتي كل  ما قدرا

وا على الطريقة ألسقيناهم ماء وأن لو استقام  ما يفصل به الماضي والمضارع وهو لو وال ومثاله قوله تعالى: -

 أفال يرون أال يرجُع إليهم قوال  وقوله: [100]األعراف أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وقوله: [16]الجن غدقا

[89]طه  

                                                           
 .1/43 ،نفسه المرجعالعيني، 42
 .1/01 ،نفسه المرجعالعيني، 40
 .2/71 ،نفسه المرجعالعيني، 47
 .111ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر:  .3/23 ،نفسه المرجعشراب، 42
 .4/232 ،نفسه المرجععمر ومكرم، 44

 .7/202 ،نفسه المرجع111
 .1/410 ،نفسه المرجعشراب، 111
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 102 ومثال آخر بغير فاصل قول الشاعر) غير منسوب(:

 103علموا أن يؤملون فجادوا        قبل أن يسألوا بأعظم سؤل

 أوجه أْن : -ش

 شرطية كقول الشاعر)العباس بن مرداس السلمي(:  -

بع ا أنت ذا نفر         فإن قومي لم تأكلهم الض   أبا خراشة أم 

 . نافية كقوله تعالى:" أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم -

 [63]األعراف أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم  تكون بمنزلة إذ كقوله تعالى: -

 يبين هللا لكم أن تضلوا وقوله: [135]النساء فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا  تكون بمنزلة لئال كقوله تعالى: -

عمرو بن كلثوم(وقول الشاعر [176]النساء(: 

لنا القرى أن تشتمونا  104نزلتم منزل األضياف من ا       فعج 

ْن أن تكون موصوفة فتحتاج إلى صفة مثل قول الشاعر)كعب بن مالك األنصاري(:  -ت  من أوجه م 

حب  النبي  محمد إي انا          فكفى بنا فضال على من غيرنا   
105 

من أوجه لو أن تكون حرفا مصدريا ويكثر وقوعها بعد ود  وشذ  وقوعها بعد غيرها كقول الشاعرة )قتيلة بنت  -ض

 الن ضر(: 

ك لو مننت ورب ما      106من  الفتى وهو المغيظ المحنق            ما كان ضر 

 ما إذا دخل عليها حرف جر وشذ  قول الشاعر )حسان بن ثابت في هجاء بني عابد(: تحذف ألف -ظ

غ في دمان  107.على ما قام يشتمني لئيم      كخنزير تمر 

تأكيد وتأبيدا ومثله قوله  [73]الحجلن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له" تقتضي لن النفي المؤبد كما في قوله تعالى: -ث

 .[143]األعراف108 لن تراني تعالى:

 

                                                           
 .2/211 ،نفسه المرجع112
 .113ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر:  113
 .3/232 ،نفسه المرجعشراب، 114
 .112ص ،نفسه المرجعالسالمي، . انظر: 3/241 ،نفسه المرجع112
 .110ص ،نفسه المرجعالسالمي، . انظر: 2/171،  ،نفسه المرجعشراب، 110
 .111ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر:  .3/223 ،نفسه المرجعشراب، 117
 .124ص ،نفسه المرجعانظر: 112
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) مجهول إذا اتفقت الجملتان الخبرية واإلنشائية يجوز العطف باتفاق ما لم يحصل للعطف مانع كقول الشاعر -خ

 : القائل(

 109بدال أراها في الظالم تهيم         وتظن سلمى أنني أبغي بها   

 110.اختفاء مقصود الشاعربسبب   -على أن الجملتين خبريتان  –فوجب ترك عطف جملة أراها على جملة تظن 

عما  يسمى الحرف الزائد في القرآن الكريم حرف صلة للكالم أو حرف مؤكد للمعنى كحرف ما في قوله تعالى: -ش

 :وِمْن في قوله [45]النساءاوكفى باهلل وليا وكفى باهلل شهيد والباء في قوله: [31]المائدة صبحن نادمينيقليل ل

يغفر لكم ذنوبكم111.[2]نوح 

 

 نتائج البحث: 

 توصل البحث إلى نتائج مهمة، منها: 

وذلك  ؛إبراز سمات المدرسة العمانية النحوية في مجال النحو التعليمي وفقا للمنهجية التي رسمها المؤلف -

 للتيسير على طالب العلم وفك الغموض وإزالة اإلبهام.

بالقرآن أو السنة أو  ذكروهكبار علماء اللغة في الزيادة عليهم والتفصيل واالستشهاد على ما مجاراة اإلمام السالمي ل -

 يدل على نبوغه العلمي السيما اللغوي في سن مبكر. ؛هحداثة سن   علىالشعر 

يقتصر لكنه لم  ؛اتبع اإلمام السالمي منهج ابن هشام في األصل وذلك في تبويب الكتاب وكثير من فصوله ومسائله -

 اختلف عنه في مسائل تطرق لها الباحث في دراسته. على تضمين ما قاله فقد

شابهه في الجمل لكنه تفرد أما شرح بلوغ األمل لإلمام السالمي فقد  ،اهتمام ابن هشام في كتابه على الجمل انصب   -

 عنه في تفصيل المفردات.

إلى  ميلوعلماء المدرسة الكوفية دون أن يقد عرض لعلماء المدرسة البصرية فالتعصب لمدرسة لغوية معينة  عدم -

 ى وجدتها.أن   لها طريقاتستلهم الحكمة وتترسمها التي وهذا ما عهد بهذه المدرسة  أي منهما

ل اإلمام السالمي في شرحه مسائل أغفلها ابن هشام في األصل وهي من الضرورة بمكان السيما زيادة بعض  - فص 

 ه أو حصر بعض القضايا بشروط.األوج

 كريم أو السنة النبوية أو الشعر.االهتمام بتوثيق المسائل بشواهد من القرآن ال -

 

 

                                                           
 .3/117، (3ط، دار الجيل :بيروت) تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي، ،اإليضاح في علوم البالغةق، خطيب دمش عمرمحمد بن عبد الرحمن بن 114
 .221ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر: 111
 .412ص ،نفسه المرجعالسالمي، انظر:  111
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 التوصيات: 

على الساحة العربية خاصة ردحا من الزمن توصي الدراسة بضرورة االلتفات إلى المؤلفات العمانية التي لم تظهر 

 واستخراج مكنوناتها وبسطها للباحثين والطالب إلخراجها ودراستها. ،والعالمية عامة

 المراجع:المصادر و

 .عمادة شئون المكتبات :الرياض (.1ط. )اإلعراب عن قواعد اإلعراب (.م1981. )ابن هشام األنصاري .1

 .دار المعارف(. مصر: 7. )طاألصمعيات (.م1993. )أبو سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي  .2

مطبوعات جامعة (. الكويت: 2. )طمعجم القراءات القرآنية م(.1988. )مختار عمر وعبدالعال سالم مكرمأحمد  .3

 الكويت. 

(. 1. )طالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية م(.2010. )بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني  .4

 .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة :القاهرة

. ق محمد صبحي بن حسن حالقتحقي، مختصر سنن أبي داود (.م2010. )الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري .5

 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. :الرياض(. 1)ط

تموز  :دمشق(. 1ط. )اإلعراب عن قواعد اإلعراب، دراسة في الكتاب وشروحه (.م2012. )حسين جليل علوان .6

 .يعللطباعة والنشر والتوز

 .مؤسسة الرسالة :دمشق (.1ط. )موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب (.م2006. )خالد بن عبدهللا األزهري .7

 .تحقيق حسن عبد المنعم شلبي. السنن الكبرى م(.2001، )عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  .8

 مؤسسة الرسالة.  :بيروت (.1)ط
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